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Capítulo 5 

TECNOLOGIAS E MÉTODOS DE COLETA DE DADOS PARA 
AVALIAÇÃO POSICIONAL DE BASES CARTOGRÁFICAS 

 

5.1 Introdução 

 Como foi dito, no processo de avaliação da acurácia cartográfica é necessário 

realizar uma comparação entre o material a ser avaliado e uma fonte considerada 

como padrão de comparação. Os valores desse padrão de comparação podem ser 

obtidos basicamente a partir do emprego de duas técnicas: levantamento de campo 

ou coleta sobre um mapa mais acurado. A seguir, serão descritas essas técnicas e os 

métodos empregados. 

 Os dados gráficos (feições cartográficas) para avaliar a qualidade posicional 

podem ser pontos, elementos lineares ou áreas. Cada tipo de dado possui 

características próprias, sendo que no presente trabalho será dado destaque ao 

controle por ponto. Detalhes dos outros modos de controle podem ser vistos em 

ABBAS et al (1995), ARIZA (2002a), ATKINSON e ARIZA (2002), GOODCHILD 

e HUNTER (1997), entre outros.  

 Como destaca MERCHANT (1982), a acurácia posicional dos valores 

considerados como padrão, deve ser ao menos três vezes melhor que o erro esperado 

ou erro padrão admissível (por exemplo, considerando o LSE (EP) da norma 

brasileira, BRASIL (1984), o qual é 0,3 mm, deve-se obter coordenadas da fonte 

mais acurada ao nível de 0,1 mm de modo a garantir que o pior erro será de 0,3 mm); 

valor que consta da norma de diversos países. Na obtenção de coordenadas por meio 

de posicionamento em campo podem ser utilizadas técnicas como o GPS, a 

Topografia e a Barometria, existindo diversos métodos para cada técnica. Quando se 
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fala em mapeamento mais acurado, em geral pensa-se em um mapa em escala maior 

que, construído com o mesmo rigor (tolerância em milímetros) possui um erro 

absoluto (em m) menor. Por exemplo, espera-se que dados de um mapeamento em 

escala 1:2.000 sejam cinco vezes mais acurado que mapeamentos na escala 1:10.000 

e podem ser utilizados no controle desses últimos, supondo que foram aplicados 

critérios cuidadosos na produção do primeiro, ou que ambos sejam da mesma classe.. 

 É de suma importância, tanto no que se refere às técnicas de campo como às 

de escritório, a correta escolha dos pontos de verificação, isto é, o estabelecimento de 

que determinado ponto pode efetivamente ser considerado como ponto de controle, o 

que implica no conhecimento e quantificação de quanto esse ponto é confiável em 

função da sua correta identificação e posicionamento, tanto na Cartografia como no 

padrão de comparação (mapeamento mais acurado ou campo). Nos mapeamentos 

oriundos da aerofotogrametria devem ser excluídos os pontos de apoio empregados 

no processo de aerotriangulação, por serem dados de partida, em princípio sem erro. 

Restam os pontos naturais ou construções (feições antrópicas), que apresentam boa 

definição e incerteza posicional dentro do exigido. Para se ter uma idéia das 

incertezas esperadas, apresenta-se a tabela 5.1, elaborada por KRAUS (1993) apud 

SATO (2003), que relaciona alguns tipos de pontos de determinada categoria com as 

incertezas esperadas.  

Tabela 5.1 – Incertezas na definição de pontos de controle naturais. 
Fonte: KRAUS (1993) apud SATO (2003). 

Tipo de Pontos Planimetria (cm) Altimetria (cm)
Cantos de edificações e cantos de muros e cercas 7 a 12 8 a 15 

Tampos de caixas de inspeção 4 a 6 1 a 3 
Cantos de canteiros 20 a 100 10 a 20 
Arbustos e árvores 20 a 100 20 a 100 

 



 47

 Vale lembrar que o conceito de erro não se aplica apenas à componente 

posicional, mas também a outros como, por exemplo, completeza e consistência 

lógica. Por não ser o objetivo principal deste trabalho, a inspeção de campo para 

esses elementos será analisada de forma resumida. 

 

5.2 Avaliação da acurácia posicional através de mapeamento mais acurado 

 A coleta de dados para a avaliação da acurácia posicional pode, nesse caso, 

ser feita em escritório e envolve a identificação de pontos bem definidos no 

mapeamento a ser avaliado e naquele que servirá de base ou padrão (“verdade” ou 

referência) para o primeiro. Corresponde ao método mais econômico, pois não exige 

trabalhos de campo, os quais são sempre demorados e onerosos. 

Na prática, a grande dificuldade é a disponibilidade de um mapeamento pelo 

menos três vezes mais acurado do que aquele que se quer avaliar e que foi produzido 

de maneira cuidadosa e criteriosa. Assim, considera-se como fator de extrema 

importância a “linhagem” dos dados, ou seja, a origem do mapeamento tido como 

referência. Freqüentemente isso não ocorre, como é o caso, por exemplo, de 

mapeamentos nas escalas 1:2.000 e 1:1.000. Tal situação exigiria a disponibilidade 

de mapeamentos nas escalas de 1:500 e 1:200 respectivamente, que não existem no 

Brasil, salvo raríssimas exceções. Já para um mapeamento na escala 1:10.000 pode-

se extrair coordenadas de um outro mapeamento em escalas maiores que 1:3.300. Na 

prática, e considerando o mapeamento sistemático do Brasil, poderiam ser 

encontrados mapeamentos nas escalas 1:2.000 ou 1:1.000, que costumam ser 

empregados em regiões urbanas e metropolitanas. 

 Dois aspectos são fundamentais no que se refere à escolha dos pontos: 
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a) Grau de generalização: deve-se ter conhecimento de como foi produzido o 

documento na escala menor, pois algumas passam por um processo de generalização. 

Exemplos são os limites de quadra que são generalizados na escala 1:10.000, e não 

na 1:2.000. Assim os pontos que parecem homólogos, não o são. Uma alternativa 

neste caso é considerar o ponto virtual formado pela intersecção dos eixos de ruas, 

como apresentado na figura 5.1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1 – Escolha de pontos de controle homólogos para as escalas 1:10.000 e 
1:2.000. Exemplo de alternativas: cantos de quadra (em vermelho, conduzindo a 

erro) e intersecções de ruas (verde, mais adequado). 
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Cerca
Cerca

1:10.000 1:2.000

b) Grau de atualização ou diferentes datas de mapeamento: deve-se tomar especial 

cuidado com a correspondência entre feições presentes em ambos os documentos de 

datas diferentes, pois podem ter ocorrido modificações das mesmas nesse período. 

Por exemplo, a mudança de local de uma cerca, de um muro e outros. É o que se 

pode visualizar na figura 5.2, onde uma cerca que é representada na escala 1:10.000 

(indicada com a seta) teve seu traçado em posição diferente no mapa da escala 

1:2.000 (também indicado com a seta). Tal diferença pode ser percebida também 

quando se compara o tamanho da área identificada como “Chácara das Palmeiras” 

nas duas escalas; mas isso nem sempre é fácil. O mapa da esquerda foi ampliado 5 

vezes para efeito de comparação visual. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.2 – Grau de atualização distinto entre os documentos nas escalas 1:10.000 e 
1:2.000, podendo conduzir a uma identificação errônea de pontos homólogos. 

 
 

5.3 Avaliação da acurácia posicional coletando pontos em campo 

 A avaliação da acurácia coletando pontos em campo requer uma logística de 

planejamento, uma mobilização de equipe de campo e emprego de equipamentos, 

além de um trabalho adicional de processamento em escritório. Como dito, 

permanece a necessidade de levantar as coordenadas com acurácia ao menos três 
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vezes melhor que o erro padrão estabelecido em norma. Por exemplo, se um 

mapeamento na escala 1:10.000, que deve ser testado com os parâmetros da classe A, 

segundo o LMAS (PEC) do Brasil, a metodologia de campo deverá cumprir a 

exigência de acurácia conforme indicado a seguir. 

O LMAS para a classe A, de um mapeamento na escala 1:10.000 implica no 

LSE planimétrico de 0,3 mm na escala, igual a 3 m e no LSE altimétrico de 1/3 da 

eqüidistância das curvas de nível (5 m), ou seja, 1,7 m. Assim, o método de 

posicionamento a ser utilizado deve atingir acurácias melhores que 1 m em 

planimetria e que 0,57 m em altimetria. 

 A partir desses parâmetros de acurácia é possível fazer a seleção de 

equipamentos e métodos, por exemplo, caso se utilize o GPS, método adequado e 

mais produtivo, para atingir essa acurácia serão os posicionamentos relativos 

semicinemático, cinemático ou rápido estático, devendo resolver a ambigüidade, ou 

outros método e que possibilitem atingir esses valores (relativo estático ou relativo 

estático rápido, porém menos produtivo). 

A seguir são apresentados métodos de posicionamento factíveis de se utilizar 

em campo, apontando as acurácias que, teoricamente, podem atingir. Esses valores 

são baseados nos catálogos dos fabricantes e em experiências feitas durante o 

desenvolvimento da tese. 

 

5.3.1 Tecnologia GPS 

 Apresenta-se na tabela 5.2, informação que relaciona métodos de 

posicionamento GPS com a acurácia associada ao mesmo. 
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Os valores dessa tabela (5.2) não podem ser considerados absolutos, mas 

como uma ordem de grandeza em condições médias. O que acontece é que é 

impossível levar em conta todos os fatores que influenciam na acurácia, como a 

existência de condições que afetam a acurácia (multicaminhamento, problemas na 

atmosfera, número e condição dos satélites, etc.). Para tanto, foram realizados 

experimentos prévios e de controle (durante o teste de campo) dos métodos de 

levantamento GPS considerados mais produtivos e com acurácia compatível com os 

objetivos do trabalho, o que figura no Anexo C. 

 
Tabela 5.2 – Metodologias de campo GPS e acurácia. 

Fonte: Resumido de MONICO (2000). 
Método de levantamento Equipamentos Acurácia 

Convencional L1 30 m 
Preciso L1 ou L1/L2 Até 1 m Absoluto 

Alta Precisão L1/L2 Até 2 cm 
Convencional L1/L2 0,1 a 1 ppm Relativo 

Estático Rápido L1 1 a 10 ppm 
Relativo Semi Cinemático L1 ou L1/L2 1 a 10 ppm 

Relativo Cinemático L1 ou L1/L2 1 a 10 ppm 
Convencional Código/L1 1 a 5 m DGPS WADGPS Código/L1 2 a 10 m 

 

No que se refere à altimetria com GPS, é preciso considerar ainda que a altura 

obtida não é a altitude ortométrica (H) e sim a geométrica (h), relacionada ao 

elipsóide (vide figura 5.3). Assim, torna-se necessário o emprego de um modelo de 

ondulação geoidal (N) e utilizar a conhecida relação (aproximada) entre elas, dada 

pela equação 5.1. 

H ≅ h– N  (5.1) 

A determinação da ondulação geoidal (N), de acordo com BLITZKOW 

(1998), pode ser obtida por três metodologias, das quais se destaca o levantamento 

GPS feito sobre RNs: obtenção da altitude geométrica (h) com coleta de dados GPS 
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H ≅ h - N 

Sup. física 

Geóide 

Elipsóide 

P 

h H

N

em pontos onde o valor da altitude ortométrica (H) é conhecido e a elaboração de um 

mapa para interpolação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Relação entre as alturas e ilustração do princípio de obtenção da 
altitude ortométrica (H), em função de h (geométrica, obtida por GPS) e N (obtida de 

um mapa de ondulações geoidais construído previamente). 
 

A acurácia dos modelos geoidais pode variar de acordo com a extensão da 

região e com a densidade dos pontos utilizados na sua geração, sendo que o EGM96, 

que corresponde ao modelo geoidal elaborado para todo o Brasil e resultante de um 

trabalho conjunto entre o LTG/PTR/EPUSP e o IBGE possui erro absoluto de 2 m e 

relativo de 2 cm/km (IBGE (2005)). Já existe um novo modelo, denominado 

MAPGEO2004 (IBGE (2005)), em que se atingem erros de até 0,5 m, nas regiões 

mais favoráveis, ou seja, onde se encontram as maiores disponibilidades de 

informações de altimetria. Isso significa que no Brasil, poderão ocorrer erros maiores 

que 0,5 metro, em regiões onde existe carência de informações para subsidiar a 

elaboração do modelo, como por exemplo, a Região Amazônica. 

Mais acurados são os modelos geoidais locais, como é o caso do Modelo 

Geoidal da Grande São Paulo, desenvolvido por PACILEO NETTO et al (1997), que 
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possibilita acurácia de cerca de 5 cm nesta região. Está em estudo a elaboração de 

um modelo mais acurado para essa mesma região utilizando os mais de 300 pontos 

levantados por ocasião da elaboração do Mapeamento Digital da Cidade de São 

Paulo (2004). 

Podem acontecer casos em que os pontos, apesar de serem bem definidos no 

mapeamento, não são passíveis de serem coletados com GPS (obstruções locais do 

sinal, por exemplo), podendo-se pensar em empregar técnicas topográficas 

associadas (do tipo estação excêntrica) e demais alternativas, como se aponta no 

próximo item. 

Finalmente, vale dizer que neste caso, a quantidade de pontos passíveis de 

serem identificados no mapa e acessíveis em campo é bem menor que no caso de se 

dispor de mapeamento mais acurado. Isto porque muitos pontos são, na prática, 

inacessíveis para o posicionamento com GPS: cruzamento de ruas movimentadas, 

cantos altos de edifícios, pontos dentro de quadras e de propriedades, etc. 

 

5.3.2 Técnicas alternativas para coleta de pontos em situações especiais 

Por ser uma situação comum e representarem soluções práticas empregadas 

no presente trabalho, parece relevante incluir aqui essas técnicas alternativas. 

Existem casos em que os pontos definidos para coleta possuem obstáculos ou 

interferências que prejudicam a recepção dos sinais dos satélites GPS. Assim, pode-

se pensar em algumas soluções: 

a) Quando existem obstáculos ao sinal GPS, pode-se pensar em ocupar dois pontos 

fora do local com GPS e estabelecer a amarração entre ambos através de medições de 

distâncias e ângulos com uma Estação total (exemplo apresentado em NERO et al 
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(2005)) e de desnível com um nível de boa acurácia. Como é sabido, esses 

equipamentos topográficos possibilitam atingir acurácia de cm ou mm em 

planimetria, e em mm ou melhor em altimetria. 

b) Nesses mesmos casos, pode-se pensar num levantamento mais simples, com trena 

e bússola, podendo-se calcular o azimute verdadeiro através de valores de uma carta 

de declinação magnética. A utilização desses equipamentos vai depender da acurácia 

requerida no processo. De acordo com GALO e CAMARGO (1995) é possível uma 

acurácia de mais ou menos 1 m no posicionamento empregando essa técnica.  

c) Outra alternativa (vide figura 5.4) é levantar dois pontos próximos com GPS: 1’ e 

1”. As distâncias ao ponto 1, de interesse, podem ser medidas com trena ou 

distanciômetro, sendo que a intersecção das circunferências permite determinar o 

ponto e calcular suas coordenadas (cuidando de excluir a solução falsa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Determinação de ponto de controle a partir de 2 pontos GPS auxiliares. 
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d) Levantamento de pontos virtuais: é uma técnica que pode ser bem prática quando 

existe a dificuldade da determinação das coordenadas de pontos bem definidos e 

acessíveis em campo. Um exemplo é o caso de postes, que correspondem a 

elementos bem definidos e de fácil identificação tanto em campo como no 

documento cartográfico, porém não é possível a instalação da antena do GPS sobre o 

mesmo. Uma alternativa é considerar o ponto médio da distância entre os dois postes, 

dividir por dois e alocar um ponto virtual justamente nesse ponto médio (vide figura 

5.5). Em campo o ponto médio de uma corda ou mesmo fio ou barbante permite 

locar o ponto e no escritório a comparação se faz com a média das coordenadas dos 

dois postes. A criatividade pode ajudar na obtenção de outras soluções, por exemplo, 

definindo um ponto virtual na intersecção entre as duas circunferências, como 

mostrado na figura 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Criação de ponto de controle virtual a partir de 2 postes, no ponto 
médio. 

 
Uma outra alternativa possível, porém pouco usada atualmente, é o emprego 

do nivelamento por barometria na determinação de altitudes, o que pode ser visto 

com detalhe em HERWES (1975) e MOELLER (1962), possibilitando acurácias 

entre 0,5 a 1,5 m. 
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Poste 1
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Figura 5.6 – Criação de ponto de controle virtual a partir de 2 postes: intersecção de 
circunferências. 

 

5.4 Verificação de elementos de qualidade de bases de dados espaciais 

 Nos itens anteriores tratou-se da acurácia posicional da base cartográfica. 

Também é de grande importância no controle de qualidade do produto final em 

Cartografia considerando as bases de dados espaciais outros elementos de qualidade, 

já citados nesse capítulo. 

 Alguns desses elementos podem ser tratados no escritório e de maneira 

informatizada, porém outros exigem a realização de verificação direta em campo. 

 Como o trabalho de campo envolve custos elevados, utilizam-se as técnicas 

de amostragens para a inspeção dos dados. Uma metodologia aplicada por órgão de 

grande tradição em Cartografia, tal como o Ordnance Survey, da Inglaterra, é o 

emprego da Norma ISO 2859-1 (1999), que é baseada na norma MIL-STD 105 E 

(1989). Nesta, parte-se do número total de dados e do nível de exigência de 

qualidade (AQL) para definir o tamanho da amostra e da quantidade de 

conformidade e não-conformidade aceitável, para a aprovação desse lote de dados. 

 Primeiramente, deve-se ter uma estimativa do total de dados a serem 

inspecionados. Isso se torna necessário, por exemplo, quando não se dispõem de 

Poste 1 

Poste 2 
1
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todos os arquivos digitais que compõem uma série cartográfica. A alternativa é 

estimar esses dados a partir de uma amostra pequena dessa mesma série cartográfica 

ou estimar a partir de uma outra série de escala menor, ou ainda conjugar os dois 

métodos. 

 Em alguns casos, além da população total, pode ser interessante estimar a 

população para cada uma das classes de elementos.  

 Um exemplo de inspeção de campo dos elementos de qualidade de dados 

espaciais é apresentado na Norma ISO 19.114 (2003). São utilizadas células de 1 km 

por 1 km. 

 Para uma avaliação da qualidade da base de dados espaciais, além do 

planejamento de inspeção de campo, é de suma importância a estruturação do banco 

de dados que irá compor os elementos de qualidade dos dados. Pela experiência 

adquirida, em trabalhos de planejamento (durante estágio de 4 meses na 

Universidade de Jaén, Espanha) sugere-se seguir os padrões estabelecidos na Norma 

ISO 19.115 (2002), pois esta ser uma norma internacional e empregada também por 

vários outros institutos de cartografia pelo mundo, tais como o OS (Ordnance Survey 

– Órgão Oficial de Levantamento da Inglaterra) e o NLS1 (Finish National Land 

Survey – Levantamentos de Terras da Finlândia). 

 Finalizando este item, vale destacar também o trabalho de QUINTANILHA 

(1996), onde se empregou a amostragem baseada nos “quadrats”, aplicando no 

estudo de erros de bases digitais espaciais para uso em SIG. Outra referência de 

grande importância é FOODY (2002). 


